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 9/8/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         26/11/82تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-له علمیمج

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

تعیین عمر اقتصادی سه مدل تراکتور کشاورزی در ایران 
  )مطالعه موردی شرکت زراعی دشت ناز مازندران(

  
  ∗علیرضا آشتیانی

  .ریزی کشور ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه  کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دفتر علوم
  ایرج رنجبر

  انشکده کشاورزی دانشگاه تبریزدانشیار گروه ماشینهای کشاورزی، د
  محمود تورچی

  .استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
  
  

  چکیده
در امر مدیریت ماشینهای کشاورزی  تصمیم به جایگزینی یک ماشین کشاورزی مستعمل با ماشین مشابه نو، از جمله موارد مهم          

موقع و با کیفیت عملیات کشاورزی و به تبع آن کاهـشی              سبب انجام به   م صحیح در این رابطه،      عملکرد مناسب و اتخاذ تصمی    . است
سـن  ( ای بـه منظـور تعیـین عمـر اقتـصادی      در همین راستا، مطالعـه . شود های تولید و افزایش درآمد حاصله می  چشمگیر در هزینه  

 4955 و جاندیر 3140، جاندیر  285فرگوسن    تورهای مسی  دستگاه تراکتور کشاورزی در سه مدل مختلف شامل تراک         36) جایگزینی
با توجه به قیمت اولیه تراکتورها، میزان سود سرمایه و استهالک ساالنه برای هـر  . در شرکت زراعی دشت ناز مازندران انجام پذیرفت  

تصادی تراکتورها مورد اسـتفاده قـرار       تعمیر و نگهداری آنها، در تعیین عمر اق        های ساالنه   مدل تراکتور محاسبه شد و همراه با هزینه       
نتایج بیانگر آن بودند که در بین . برای هر مدل تراکتور برآورد گردید ، )سن جایگزینی بهینه(در نهایت، عمر اقتصادی ماشین. گرفت

رتیـب دارای   بـه ت 285فرگوسـن    و تراکتـور مـسی  4955سه مدل تراکتور تحت مطالعه، عمر مفید برآورد شده برای تراکتور جاندیر          
  .  باشد بیشترین و کمترین مقدار می

  
  

  .های کشاورزی، عمر اقتصادی، سال جایگزینی، تراکتور، استان مازندران مدیریت ماشین: های کلیدی هواژ
  
  

                                                           
 )3274404 و 3272101( ، طبقه چهارم، دفتر امور پژوهشی1ریزی کشور، ساختمان شماره  شاه، سازمان مدیریت و برنامه نشانی محل کار، میدان بهارستان، خیابان صفی علی. ∗
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  مقدمه
لـف  ها و امکانات مخت     ای از مدیریت مزرعه است که از طریق سنجش و ارزیابی گزینه             های کشاورزی زیر مجموعه    مدیریت ماشین 

  .پردازد کارگیری ماشینهای مرتبط با امر تولید کشاورزی می  در به موجود، به تعیین بهترین ترکیب و اجرای مناسبترین شیوه
نظرگـرفتن    ماشینهای کشاورزی، با در1گیری درباره جایگزینی یکی از اهداف مورد نظر در مدیریت ماشینهای کشاورزی، تصمیم  

یری درباره کنار گذاشتن ماشینهای کارکرده و جایگزینی ماشینهای         گ  تصمیم.  ماشین و منطقه است    شرایط فنّی و اقتصادی ویژه هر     
که از آن تحت عنوان عمر مفیـد نیـز نـام بـرده               عمر اقتصادی . پذیرد  صورت می )) عمر اقتصادی ((کشاورزی نو، بر پایه عاملی به نام        

هـای تعمیراتـی ماشـین     ن وابستگی مستقیم به روند وقوع و میزان هزینهشود، عموماً از عمر کاری ماشین کوتاهتر است و طول آ      می
های عملیاتی  ها که دارای هزینه  نظر داشت که با عرضه مدلهای جدیدتری از ماشین      مدبایست این نکته را هم        در عین حال می   . دارد

ای قابـل تأمـل     های جدید به عنوان گزینـه       مدل وری باالتری نسبت به مدلهای پیشین هستند، صرفه اقتصادی کاربرد           تر و بهره    پایین
، سن جایگزینی که در پایان عمـر اقتـصادی یـک            2بر طبق تعریف استانداردهای انجمن مهندسین کشاورزی آمریکا       . گردد  نمایان می 

  ).7( رسد یهای عمده ناشی از فرسایش و از کارافتادگی فنّی ماشین فرا م رد، غالباً پیش از خرابی ماشین کشاورزی قرار دا
، )تـر باشـد     از بازسازی مجدد آن باصرفه     به حدّی که خرید ماشین نو     ( اقدام به جایگزینی به علت مواردی همچون تصادف شدید        

 4، کاهش یافتن قابلیـت اطمینـان      3ناکافی بودن ظرفیت کاری ماشین فعلی به علت افزایش مقیاس تولید، از رده خارج شدن ماشین               
هـای تعمیـر و       های عدم انجام به موقع عملیات و در نهایت، تجاوز نرخ بـروز هزینـه                ش رکود ماشین و هزینه    در نتیجه افزای   و ماشین

  ).9  و6( دهد شود، رخ می های کل ماشین از یک مقدار کمینه می ها از حدّی خاص،که منجر به افزایش هزینه نگهداری ماشین
در حالیکـه بـا     . شوند  های متغیر تقسیم می     های ثابت و هزینه      هزینه های یک ماشین کشاورزی به دو دسته        در حالت کلی، هزینه   

رونـدی نزولـی    ) سطح یا زمـان   (به ازای واحد عملیات   ) استهالک و سود سرمایه   (های ثابت   افزایش مقدار کارکرد ماشین، میزان هزینه     
  .دوجود دار) تعمیر و نگهداری(های متغیر یابد، وضعیت عکس در مورد هزینه می داشته،کاهش

از نظر اقتصادی، زمان بهینه برای جایگزینی ماشـین      . دهد  های کل ماشین را به دست می        مجموع دو نوع هزینه ذکر شده، هزینه      
مستعمل با ماشین نو، زمانی است که هزینه کل ماشین، به ازای واحد عملیات به یک مقدار حداقل برسد و از آن پس دوباره شـروع                          

  ).11(  نشان داده شده است1این مسأله در شکل ). ه منحنی هزینه کل با کارکرد تجمعینقطه کمین(به افزایش نماید 

  
 )11به نقل از منبع شماره (تأثیر متقابل هزینه تعمیرات و ثابت در جایگزینی ماشین . 1شکل

                                                           
1. Replacement 
2. American Society of Agricultural Engineers (ASAE) 
3. Obsolescence 
4. Reliability 
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  223   )مطالعه موردی شرکت زراعی دشت ناز مازندران( کشاورزی در ایران تعیین عمر اقتصادی سه مدل تراکتور

  ها مواد و روش
ای موسـوم بـه گهربـاران          در منطقه  شرق ساری مرکز استان مازندران و        کیلومتری شمال  16شرکت زراعی دشت ناز مازندران در       

  اسب75 (285 1فرگوسن  دستگاه تراکتور مسی18 دستگاه تراکتور از سه مدل مختلف شامل 36اطالعات مربوط به . واقع شده است
ه طـی یـک دور     ، در )بخـار     اسـب  200 (4955 دستگاه تراکتور جاندیر     9و  ) بخار    اسب 95( 3140 2 دستگاه تراکتور جاندیر   9،  )بخار  

  . آوری و بررسی شدند و در نهایت، عمر اقتصادی برای هر مدل تراکتور محاسبه شد زمانی ده ساله جمع
 

  :آوری اطالعات روش جمع
در ایـن  . های تعمیر و نگهداری و ساعات کارکرد ساالنه و همچنین قیمـت اولیـه تراکتورهـا بـود         اطالعات مورد نیاز شامل هزینه    

 بـه  4955 و جانـدیر  3140، جانـدیر  285فرگوسـن   ، بهای هر دستگاه از  تراکتورهای مـسی   1381ال  مطالعه، بر مبنای قیمتهای س    
الزم به ذکر است، به علت عدم وجود قیمـت اولیـه بـرای دو          .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است       225  و    145،  57ترتیب برابر با    

راکتور مـذکور، بـا اسـتناد بـه آخـرین ارقـام رسـمی بنگـاه توسـعه                  ، قیمت اولیه برای دو مدل ت      1381مدل تراکتور جاندیر در سال      
. ماشینهای کشاورزی و اعمال نرخهای تورّم اعالم شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورد محاسبه قرار گرفته اسـت                    

 شامل قطعـات یـدکی، مـواد مـصرفی و           با مراجعه به پرونده تعمیراتی تراکتورها و استخراج اقالم هزینه          های تعمیر و نگهداری     هزینه
. شرکت زراعی دشت نـاز بـه دسـت آمـد           های کشاورزی  های تعمیر و سرویس ماشین      دستمزد تعمیراتی از کارتهای ویژه ثبت هزینه      

شـده  شمار تعدادی از تراکتورها، با استناد به تعداد تعویض روغن موتور ثبـت                ساعات کارکرد ساالنه نیز به علت از کارافتادگی ساعت        
  اطالعات مربـوط بـه متوسـط سـاعات           2 و   1های   در جدول . در هر سال برای هر دستگاه تراکتور با تقریبی مناسب تخمین زده شد            

سرمایه در طـی دوره ده سـاله ،          سود های تعمیر و نگهداری، استهالک اقتصادی و        های کل شامل هزینه     کارکرد و نیز میانگین هزینه    
. برای هر یک از گروه مدلهای تراکتور تحت مطالعـه بـه تفکیـک ارائـه شـده اسـت      ) 3ای معیار از میانگینخط( همراه با بازه تغییرات 

 از اختالف بین میانگینهـای نمونـه کـه همگـی بـرآوردی از میـانگین                 (SX)ها   شاخص خطای معیار یا انحراف معیار  توزیع میانگین        
  ).4( گیری است برداری و اندازه ها عواملی همچون خطاهای نمونه گیندر کل علت تفاوت بین میان. باشند حاصل می شود جامعه می

  
  .میانگین ساعات کارکرد ساالنه و بازه تغییرات از میانگین در طی دوره ده ساله برای هر دستگاه تراکتور به تفکیک مدل. 1جدول 

  درصد تغییرات (SX)خطای معیار میانگین   (X)  میانگین ساعت کارکرد ساالنه  تعداد  مدل تراکتور
  4  0/61  4/1478  18  285مسی فرگوسن 

  3  8/36  4/1234  9  3140جاندیر 
  7/3  3/51  2/1376  9  4955جاندیر 

  
  .میانگین هزینه کل در هرساعت کارکرد و بازه تغییرات از میانگین در طی دوره ده ساله برای هر دستگاه تراکتور به تفکیک مدل. 2جدول 

  درصد تغییرات  (SX)خطای معیار میانگین  (X)  ن هزینه کل در هر ساعتمیانگی  تعداد  مدل تراکتور
  5/5  67/0  3/12  18  285مسی فرگوسن 

  9/7  25/2  6/28  9  3140جاندیر 
  2/10  82/3  4/37  9  4955جاندیر 

  
                                                           

1.. Massey Fergusen 
2. John Deere 
3. Standard Error of Mean(SEOM) 
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  :محاسبه استهالک و سود سرمایه
به منظـور محاسـبه     . سرمایه تراکتورها الزامی است   های استهالک و سود       ، محاسبه هزینه  )عمر اقتصادی ( برای تعیین سن جایگزینی   

  ):9  و2( شود استفاده می) 2(و ) 1(مطابق با روابط ) کاهش با درصد ثابت (1استهالک تراکتورها، از روش استهالک نزولی
  

)1(                                                                                   1n n nD V V += −  

)2(                                                                                   
n

n L

X
PV 






 −= 1  

  

  :در روابط فوق
 : Dn سال( میزان استهالک در سال محاسبه nریال( ،)ام(  

Vn :ماشین در پایان سال2مانده ارزش باقی  n،ریال( ام( 
 :Pریال(  ماشین،قیمت اولیه(  
:nعمر ماشین در سال محاسبه  
:X2 تا 1عددی بین (  نسبت استهالک(  
:Lفاصله زمانی بین آغاز به کار ماشین و پایان عمر کاری مفروض بر حسب سال .  

ن ایـ .  سال در نظر گرفتـه شـده اسـت   10  برابر با L  و میزان5/1 حد وسطی معادل    X در محاسبات مربوط به این مطالعه، برای      
گـردد    قیمت ماشین در سال قبل منظور می      % 15بدان معنا است که میزان استهالک ماشین در محاسبات به طور متوسط در حدود               

  ).   2(شود اطالق می   نزولی نیز5/1 محاسبه در اصطالح که به این شیوه
  ): 8( محاسبه شد) 3(سود سرمایه نیز با استفاده از رابطه 

  

) 3(                                                                                   n nI V i= ⋅  
  

  :در رابطه فوق
In: سود سرمایه در سال n ریال(ام(  
:i 14( ،1381 نرخ بهره رایج بر مبنای نرخ مصوب بانک کشاورزی در سال%  =i،(  
  

  :روش تعیین سن جایگزینی
 در طـی یـک دوره زمـانی ده سـاله و نیـز       و نگهـداری، سـاعات کـارکرد،     های تعمیر   ای مورد نیاز شامل هزینه    ه  پس از اکتساب داده   

های مشروح در بخش قبل، تعیین عمر اقتصادی تراکتورهـا بـه شـرح     بر طبق روش الک و سود سرمایه برای این دوره،    محاسبه استه 
  . ذیل صورت پذیرفت

مجمـوع  . مـورد محاسـبه قـرار گرفتنـد     شـوند،  مـی  خوانـده  3ای به صورت توأم هزینه سرمایههای استهالک و سود سرمایه که   هزینه
 از تقسیم هزینه کل تجمعی بر     . باشد  ای تجمعی، هزینه کل تجمعی ماشین می         سرمایه  های تعمیر و نگهداری تجمعی با هزینه        هزینه

در این مطالعه واحد کـار، سـاعت کـارکرد فـرض            ( ر ماشین ساعات کارکرد تجمعی تراکتورها، هزینه کل تجمعی به ازای هر واحد کا           

                                                           
1. Declining Balance  
2.Remaining Value 
3. Capital Cost 
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  225   )مطالعه موردی شرکت زراعی دشت ناز مازندران( کشاورزی در ایران تعیین عمر اقتصادی سه مدل تراکتور

 هر واحد کار ماشـین، زمـان بهینـه بـرای     ای حداقل هزینه کل تجمعی به ازایاز نظر اقتصادی، سال دار    . شود  حاصل می ) شده است 
  ). 10( باشد جایگزینی ماشین می

  
  :نتایج و بحث

ای تجمعی محاسبه شـده را بـه ترتیـب بـرای تراکتورهـای            نه سرمایه استهالک و سود سرمایه ساالنه و هزی       5 و   4،  3های   جدول
های ثـابتی همچـون       شود، میزان هزینه    همانگونه که مشاهده می   . دهند   نشان می  4955 و جاندیر    3140، جاندیر   285فرگوسن    مسی

  .یابند با باال رفتن سال کارکرد تراکتورها کاهش می استهالک و سود سرمایه،
ای تجمعی و مجموع این دو، یعنی هزینه کـل تجمعـی            های تعمیر و نگهداری تجمعی و سرمایه        مقدار هزینه  8 و 7،  6های   جدول

  .نماید  بیان می4955و جاندیر  3140، جاندیر285 فرگوسن را به ترتیب برای تراکتورهای مسی
  

   .285 فرگوسن ای تجمعی تراکتور مسی استهالک و سود سرمایه ساالنه و هزینه سرمایه. 3جدول 

 استهالک ساالنه  سال
  )میلیون ریال(

 سود سرمایه ساالنه
  )میلیون ریال(

 ای تجمعی هزینه سرمایه
  )میلیون ریال(

1  55/8  98/7  53/16  
2  27/7  78/6  58/30  
3  18/6  77/5  53/42  
4  25/5  90/4  68/52  
5  46/4  17/4  31/61  
6  79/3  54/3  64/68  
7  22/3  01/3  87/74  
8  74/2  56/2  17/80  
9  33/2  17/2  67/84  
10  98/1  85/1  50/88  

  
  .3140ای تجمعی تراکتور جاندیر استهالک و سود سرمایه ساالنه و هزینه سرمایه. 4جدول

 استهالک ساالنه  سال
  )میلیون ریال(

 سود سرمایه ساالنه
  )میلیون ریال(

 ای تجمعی هزینه سرمایه
  )میلیون ریال(

1  75/21  30/20  05/42  
2  49/18  26/17  8/77  
3  71/15  67/14  18/108  
4  36/13  47/12  01/134  
5  35/11  60/10  96/155  
6  65/9  01/9  62/174  
7  20/8  66/7  48/190  
8  97/6  51/6  96/203  
9  93/5  53/5  42/215  
10  04/5  70/4  16/225  
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  .4955ای تجمعی تراکتور جاندیر  استهالک و سود سرمایه ساالنه و هزینه سرمایه-5جدول

 استهالک ساالنه  سال
  )میلیون ریال(

 سود سرمایه ساالنه
  )میلیون ریال(

 ای تجمعی هزینه سرمایه
  )میلیون ریال(

1  75/33  50/31  25/65  
2  69/28  78/26  72/120  
3  38/24  76/22  86/167  
4  73/20  34/19  93/207  
5  62/17  44/16  99/241  
6  98/14  98/13  95/270  
7  73/12  88/11  56/295  
8  82/10  10/10  48/316  
9  20/9  58/8  26/334  
10  82/7  30/7  38/349  

  
  .285فرگوسن  ای و کل تجمعی تراکتورهای مسی های تعمیرو نگهداری، سرمایه  هزینه-6جدول

 تعمیر و نگهداری تجمعی  سال
  )میلیون ریال(

 ای تجمعی سرمایه
  )میلیون ریال(

 هزینه کل تجمعی
  )میلیون ریال(

1  24/1  53/16  77/17  
2  60/4  58/30  18/35  
3  65/10  53/42  18/53  
4  44/18  68/52  12/71  
5  97/26  31/61  28/88  
6  11/35  64/68  75/103  
7  45/45  87/74  32/120  
8  62/57  17/80  79/137  
9  40/72  67/84  07/157  
10  73/89  50/88  23/178  

  
  .3140ای و کل تجمعی تراکتورهای جاندیر های تعمیرو نگهداری، سرمایه  هزینه-7جدول

 تعمیر و نگهداری تجمعی  سال
  )میلیون ریال(

 ای تجمعی سرمایه
  )میلیون ریال(

 هزینه کل تجمعی
  )میلیون ریال(

1  94/1  05/42  99/43  
2  77/5  8/77  57/83  
3  58/12  18/108  76/120  
4  16/22  01/134  17/156  
5  80/32  96/155  76/188  
6  08/46  62/174  70/220  
7  82/61  48/190  30/252  
8  70/75  96/203  66/279  
9  01/96  42/215  43/311  
10  43/120  16/225  59/345  
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  .4955 ای و کل تجمعی تراکتورهای جاندیر و نگهداری، سرمایه های تعمیر هزینه. 8جدول

  تعمیر و نگهداری تجمعی  سال
  )لمیلیون ریا(

  ای تجمعی سرمایه
  )میلیون ریال(

  هزینه کل تجمعی
  )میلیون ریال(

1  74/1  25/65  99/66  
2  79/5  72/120  51/126  
3  03/13  86/167  89/180  
4  85/24  93/207  78/232  
5  33/37  99/241  32/279  
6  80/55  95/270  75/326  
7  40/79  56/295  96/374  
8  27/101  48/316  75/417  
9  91/118  26/334  17/453  
10  59/148  38/349  97/497  

 

های مختلف کارکرد     هزینه کل تجمعی به همراه ساعات کارکرد تجمعی تراکتورها در سال           11 و   10،  9های   در نهایت، در جدول   
 ینتعیین زمـان بهینـه بـرای جـایگز        .  ارائه شده است   4955  و جاندیر  3140، جاندیر 528 فرگوسن  به ترتیب برای تراکتورهای مسی    

  .  پذیرد ها انجام می تراکتورها، بر اساس ارقام موجود در ستون سوم این جدول) عمر اقتصادی(
 

  .285فرگوسن  ای و کل تجمعی تراکتورهای مسی و نگهداری، سرمایه های تعمیر هزینه. 9جدول

   هزینه کل تجمعی  سال
  )میلیون ریال(

 کارکرد تجمعی
  )ساعت(

  هزینه کل تجمعی 
  )زار ریاله( در هر ساعت

1  77/17  1045  00/17  
2  18/35  2325  13/15  
3  18/53  3723  28/14  
4  12/71  5177  74/13  
5  28/88  6739  10/13  
6  75/103  8334  45/12  
7  32/120  10009  02/12  
8  79/137  11554  93/11  
9  07/157  13161  94/11  
10  23/178  14784  10/12  
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  .3140ای و کل تجمعی تراکتورهای جاندیر ی، سرمایهو نگهدار های تعمیر هزینه. 10جدول

  هزینه کل تجمعی  سال
  )میلیون ریال(

  کارکرد تجمعی
  )ساعت(

  هزینه کل تجمعی در هر ساعت
  )هزار ریال(

1  99/43  971  30/45  
2  57/83  2114  53/39  
3  76/120  3326  31/36  
4  17/156  4614  85/33  
5  76/188  5951  72/31  
6  70/220  7326  13/30  
7  30/252  8603  33/29  
8  66/279  9915  21/28  
9  43/311  11159  91/27  
10  59/345  12344  00/28  

  
  .  4955 ای و کل تجمعی تراکتورهای جاندیر و نگهداری، سرمایه های تعمیر  هزینه-11جدول

  هزینه کل تجمعی  سال
  )میلیون ریال(

  کارکرد تجمعی
  )ساعت(

  هزینه کل تجمعی در هر ساعت
  )هزار ریال(

1  99/66  1029  10/65  
2  51/126  2203  43/57  
3  89/180  3550  95/50  
4  78/232  5002  54/46  
5  32/279  6448  32/43  
6  75/326  8035  67/40  
7  96/374  9529  35/39  
8  75/417  10910  30/38  
9  17/453  12349  70/36  
10  97/497  13762  18/36  

  
 بیانگر این مطلب است که زمان بهینه جایگزینی برای تراکتورهای 10 و 9های  جدولبررسی ارقام موجود در ستون سوم 

شود، هزینه  هده میهمانگونه که مشا. های هشتم و نهم کارکرد آنها است  به ترتیب در پایان سال3140 و جاندیر285 فرگوسن مسی
رسد و  های مطالعه شده می قدار خود در طی سال، در سال هشتم به حداقل م285 فرگوسن هر ساعت تراکتور مسی کل تجمعی در

بنابراین، بر طبق مالک مشروح برای تعیین سن جایگزینی در . نماید از سال پس از آن یعنی سال نهم دوباره شروع به افزایش می
با . اکتورها استال هشتم بهترین زمان برای جایگزین نمودن این مدل ترسشود که پایان  های پیشین، اینگونه استدالل می قسمت

 به 3140 عمر اقتصادی هر دستگاه تراکتور جاندیر  و در نظر گرفتن همین موارد،3140های مربوط به تراکتور جاندیر بررسی داده
  .گردد  سال برآورد می9طور متوسط برابر 

جام این مطالعه، یعنی ده سال      دهنده آن است که در محدوده زمانی ان          نشان 4955 مطالعه ارقام مشابه مربوط به تراکتور جاندیر      
هـای ده سـاله    نزولی است و بنابراین، با استناد بـه داده ه های کل تجمعی در ساعت، دارای سیری هموار  نخست کارکرد، مقدار هزینه   

 توان به طور قطع تا پایان سال دهـم در مـورد زمـان بهینـه جـایگزینی ایـن مـدل          ، نمی 4955 آوری شده برای تراکتور جاندیر      جمع
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توان تخمین زد که سن جایگزینی این مـدل تراکتـور را بایـد از میـان      تراکتورها اظهار نظر نمود؛ اما با در نظر گرفتن روند تغییر می          
  .های یازدهم یا پس از آن برگزید سال

 کـارکرد   ، متوسط عمـر   1381بر طبق آمار ارائه شده توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در سال                
  .  باشند مؤید اعدادی بیش از این مقدار میدر عین حال، آمار غیر رسمی ). 3( باشد  سال می13تراکتورهای کشاورزی در ایران برابر 

آمار مزبور، نشانگر اختالف نسبتاً چشمگیری مابین عمر اقتصادی محاسبه شـده در              این مطالعه با     مقایسه نتایج به دست آمده از     
توان نتایج مطالعـه حاضـر را کـه در شـمال              ضمن تأکید بر این نکته که نمی      . های عینی موجود در کشور است       واقعیت این مطالعه و  

 متعـدد کـشور کـه دارای شـرایط عملیـاتی،             دقیق تطبیقی در منـاطق     تر و   کشور انجام پذیرفته است، بدون انجام مطالعات گسترده       
تـوان    عنوان شاخصی برای کل کشور در نظر گرفته و تعمیم داد، اما در مجموع مـی               اقلیمی، اقتصادی و مدیریتی متفاوت هستند، به        

علت وجود عمر باالی کاری تراکتورها در ایران و اختالف آن با نتایج این مطالعه را که بر مبنای محاسبه عمر اقتصادی بوده است، به   
های کشاورزی در ایران عمـر کـاری ماشـین اسـت، نـه عمـر        اول آنکه مبنای جایگزینی ماشین. اختصار به دو مورد عمده نسبت داد      

ها و محاسبات اقتصادی برای ماشینی همچون تراکتور در حال حاضر در ایـران مطـرح                  اقتصادی آن و اصوالً مسأله ثبت دقیق هزینه       
 ممکن و تا زمانی کـه تراکتـور او از           گردد و کشاورز تا حد      های کارکرد، آنگونه که باید آشکار نمی        رو، باال بودن هزینه    از این . باشد  نمی

دومـین دلیـل آن   . نماید بخش باشد، از آن استفاده می     نظر فنّی قادر به انجام کار، حتّی اگر این کارکرد به صورتی نه چندان رضایت              
ی مورد توجـه جـدّی      هنگام عملیات زراع     موقع عملیات و خسارات ناشی از تأخیر در اجرای به           است که در ایران، هزینه عدم انجام به       

های مکـرّر و وقفـه       آمد آن خرابی    پایین آمدن قابلیت اطمینان ماشین و پی       های مالی که در اثر     بدین جهت بروز زیان   . گیرد  قرار نمی 
حال آنکه جایگزینی در زمان بهینه سـبب جلـوگیری از ایـن             . شود  گردد، توسط کشاورز برآورد نمی      در حین انجام عملیات ایجاد می     

  .  گردد خسارات میگونه 
هـای    اجـرای مـستمر برنامـه   هـای کـشاورزی   کاربرد بهینه فنی ادوات و ماشـین      نیز   افزایش طول عمر اقتصادی و کاری و      هت  ج

سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیری، استفاده از قطعات و مواد مصرفی با کیفیت مطلوب، انجام عملیات تعمیراتـی اسـتاندارد و                      
همچنین برای دستیابی به نتایج فراگیـر و قابـل          . شود های کشاورزی توصیه می     خصصی برای اپراتورهای ماشین   های ت  اجرای آموزش 

شود کـه مطالعـاتی مـشابه در ایـن زمینـه در               های کشاورزی در کلیه نقاط کشور پیشنهاد می        هنگام ماشین ه  استناد در جایگزینی ب   
 که دارای تشابهات عملیاتی و مدیریتی هستند، عمر جایگزینی محاسبه و            مناطق مختلف کشور صورت پذیرد یا برای چندین منطقه        

  .اعمال گردد
های تعمیـر و نگهـداری و سـایر     های مربوط با ساعت کارکرد و هزینه آوری و ثبت دقیق داده   این امر مستلزم ایجاد سیستم جمع     

بایـست    ه عدم انجام به موقع عملیات زراعی است که می          سود سرمایه و هزین    حاسبه اقالمی مانند استهالک،   های جاری و نیز م      هزینه
در غیر اینصورت برآورد زمان جایگزینی بهینه اقتصادی امکانپذیر         . های کشاورزی ارائه طریق نمود     در این خصوص به مالکین ماشین     

     .   نخواهد بود
  

  سپاسگزاری
سـعه و آمـوزش سـازمان کـشاورزی و صـنایع غـذایی بنیـاد                های معاونت محترم وقت تحقیق، تو      نهایت سپاس و امتنان از مساعدت     

و نیـز   ) ریاست محترم سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی      (مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، جناب آقای دکتر جعفر خلقانی           
 یاد شده کـه در      مدیر عامل محترم شرکت زراعی دشت ناز مازندران جناب آقای مهندس نوری و نیز تمامی کارکنان تالشگر شرکت                 

  .د ابراز داشتنمطالعه، نهایت همکاری و حمایت راتمامی مراحل انجام این 
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Abstract 

Decision making about replacement of a used farm equipment with a new similar one is one of the 
important items in farm machinery management. Proper performance in this case can lead to timely, high 
quality farm operations which in turns results in considerable decrease in product expenditures and also 
more income. In this way, a study was conducted to determine economic life of 36 active tractors in three 
models including Massey Fergusen 285, John Deere 3140 and John Deere 4955 in Mazandaran Dasht-e-
Naz Farm Company. Considering Initial Purchase price of the tractors, annual depreciation and  interest 
along with repair and maintenance costs were calculated separately. Economic life (Optimum 
Replacement Age) was evaluated for each tractor model finally. Results revealed that estimated economic 
lives were highest and lowest for John Deere 4955 and Massey Fergusen 285, respectively.  

                                                           
1- SRT= Science Research Technology 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

